POLÍTICA DE COOKIES
O QUE SÃO COOKIES?
Os cookies são informações geradas quando você acessa um site. Estas informações, são
armazenadas em seu navegador, possibilitando a transmissão ao operador do site de informações
(como por exemplo o idioma escolhido).
Assim, caso você retorne neste site, ele utiliza destas informações para apresentar-lhe configurações
personalizadas, como por exemplo: o idioma já estará conforme o selecionado na visita anterior.

QUAIS OS TIPOS DE COOKIES? QUAIS AS FINALIDADES DELES?
Primeiramente, temos que diferenciar os cookies permanentes, dos cookies de sessão.
COOKIES PERMANENTES: São aqueles que ficam armazenados no seu navegador, ainda após você
ter finalizado o acesso ao site.
COOKIES TEMPORÁRIOS: São aqueles que somente são coletados enquanto você acessa o site,
após encerrar a sessão eles não são armazenados. Existem ainda diferentes tipos de cookies, sendo
que cada tem uma finalidade específica.
COOKIES NECESSÁRIOS: Conforme o próprio nome já diz, estes cookies são necessários para
permitir determinadas funcionalidades do site e a utilização de nossos serviços.
COOKIES ANALÍTICOS: Os cookies analíticos são aqueles que possibilitam a coleta e análise de
dados estatísticos, permitindo verificar quais páginas você acessou, quantas vezes foram acessadas
estas páginas, que visam melhorar o desempenho e funcionamento do site.
COOKIES DE FUNCIONALIDADE: Estes cookies são responsáveis por guardar as preferências da sua
utilização em nosso site, fazendo com que você não precise selecioná-las novamente.
COOKIES DE PUBLICIDADE: Estes tipos de cookies são aqueles destinados a coletar informações
para possibilitar anúncios e personalizar a publicação.
COMO DESATIVÁ-LOS: A maioria dos navegadores de Internet já possuem configurações para aceitar
automaticamente os cookies.
O QUE ACONTECE SE EU DESATIVAR OS COOKIES? Acaso você opte por não autorizar
determinados cookies, algumas funcionalidades do site podem não funcionar corretamente.

DÚVIDAS: Eventuais dúvidas quanto nossa política de cookies, podem ser encaminhadas através do
email: lgpd@01tec.com.br. Para mais informações sobre como coletamos, usamos e compartilhamos
suas informações pessoais, consulte nossa Política de Privacidade.

QUAIS COOKIES UTILIZAMOS?
O site do sistema “Obra Prima” utiliza os cookies descritos abaixo:

Google Analytics
O Google Analytics permite analisar a interação dos usuários. Ele coleta cookies primários, dados
relacionados ao dispositivo e ao navegador, endereço IP e as atividades no site/app para obter
estatísticas sobre o comportamento dos usuários.
Leia mais em: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pt-BR

Google Tag Manager
Google Tag Manager é uma ferramenta para gestão serviços em sites sem a necessidade de
alteração de código fonte do site.
Leia mais em: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

Facebook Pixel
O Facebook Pixel é uma ferramenta analítica que o Facebook disponibiliza para ajudar a mensurar o
sucesso de uma campanha patrocinada a partir de um código inserido na página do site.
Leia mais em: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Linkedin Ads
O LinkedIn Ads é uma ferramenta de mídia do LinkedIn que avalia o desempenho dos anúncios
direcionados para os usuários e permite sua personalização.
Leia mais em: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Clickcease
O Clickcease é uma ferramenta para detecção de “cliques”, que diferencia acessos reais e falsos, a fim
de auxiliar em anúncios de marketing digital.
Leia mais em: https://www.clickcease.com/privacy.html

JivoChat
JivoChat é uma ferramenta de comunicação interna e atendimento ao cliente para conversar e ver
visitantes através de chat online em tempo real.
Leia mais em: https://www.jivochat.com.br/cookies/

RD Station
O RD Station Marketing utiliza cookies no navegador dos usuários para monitorar comportamentos e
otimizar sua experiência.
Leia mais em: https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/360043909071Orienta%C3%A7%C3%B5es-sobre-o-uso-de-cookies

Google Ads
O Google Ads é uma ferramenta de mídia do Google que possibilita personalizar anúncios de acordo
com as preferências do usuário, tornando-os mais relevantes.
Leia mais em: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pt-BR&hl=pt_BR

Google Optimize
O Google Optimize é uma ferramenta do Google que permite a realização de testes A/B de navegação
dos usuários, com o objetivo de aumentar sua taxa de conversão.
Leia mais em: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Youtube
O Youtube coleta dados dos usuários para fornecer serviços personalizados, incluindo conteúdo e
anúncios.
Leia mais em: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=br#infocollect

Elementor
O Elementor utiliza tecnologias de terceiros para processar e analisar dados pessoais, criar perfis de
atividades do usuário e fornecer anúncios.
Leia mais em: https://elementor.com/about/privacy/

